Hlášení obecního rozhlasu
obce Vrané nad Vltavou
ze dne 3.4.2017

1.
CEV Zvoneček pořádá v sobotu 15.4.2017 od 8 do 14 hodin Farmářský trh
v prostoru u bytového domu Rajčur.
2.
Dětská skupina U RYBEK v budově staré školy pořádá v pátek 7.4.2017 od 16
hodin Velikonoční dílnu s Katkou Horovou. Můžete si vyrobit velikonoční
výzdobu. Dále Vás zvou na přednášku „Specifika výchovy dcer“ ve středu 19.4.
od 18 hodin, přednášet bude terapeutka a máma čtyř dcer Mgr. Marie
Macounová.
3.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou pořádá taneční pro dospělé od 11. dubna 2017.
Cena je 2.100,- Kč pro pár a za deset večerů vždy v úterý od 20.15 do 22.15
hodin. Přihlásit se můžete u pana Petra Janečka na OÚ.
4.
Již čtrnáctá vranská burza se bude konat v sobotu 8.4. od 8 do 11 hodin
v budově základní školy. Příjem věcí se uskuteční v pátek 7.4. od 17 do 21
hodin.
5.
Vážení občané, od dubna letošního roku je zahájena výstavba vodovodu a
kanalizace v části ulice Březovská a vodovodu ve Skochovicích. Majitelé
nemovitostí, kteří mají zájem o připojení na vodovodní i kanalizační síť obce a
doposud nemají vyřízené povolení nebo chtějí vědět podrobnosti
k připravovanému záměru, ať v nejbližším možném termínu kontaktují
místostarostu obce na tel čísle 257 713 997 nebo na emailu
mistostarosta@vranenadvltavou.cz.
6.
TJ Sokol Vrané nad Vltavou pořádá 8.4.2017 od 9.30 hodin Vranský lesní běh.
Startovat se bude jako vždy na hřišti u statku.
7.
Spolek Stará škola zve občany na výstavu fotografií Pavla Váchy. Slavnostní
vernisáž se uskuteční 9.4.2017 v 16 hodin a při ní zahraje kytarový kvartet žáků
ZUŠ Vrané nad Vltavou. Výstava potrvá do 7.5.2017.
8.
Svoz biodpadu bude v naší obci zahájen tuto sobotu 8.4.2017 a následně každou
sudou sobotu.
9.
Seniorek Vás zve na následující akce:
Ve středu 12.4.2017 – velikonoční setkání s tvořením v klubu od 15 hodin.
Ve středu 19.4.2017 – výlet do Prahy do muzea Karlova mostu .
Ve středu 26.4.2017 - v klubu tradiční charitativní sbírka pro Diakonii Broumov

